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Forord
Kompetanseplan for rælingsskolen 2017-2018 er skoleeiers og skolenes felles verktøy for systematisk 
og helhetlig arbeid med kompetanseutvikling i rælingsskolen.  

Planen bygger på kommunens overordnede kompetansestrategi, vedtatt februar 2016. 
Basert på Rælingen kommunes arbeidsgiver- og organisasjonsplattform, lokale lønnspolitikk og 
internkontrollrutine gir denne kompetansestrategien føringer for alle kommunens 
tjenesteområder i arbeidet med utarbeidelse av egne kompetanseplaner.

Hensikten med den overordnede kompetansestrategien er å  
• bidra til at  kommunen skal inneha den kompetansen som er nødvendig for å være i 

stand til å løse kommunens oppgaver 
• gi et godt vurderingsgrunnlag for satsing på kompetanseutvikling fremover 
• veilede kommunens ledere i prioriteringene av kompetanseutviklingstiltak 
• bidra til at kommunens enheter tiltrekker seg, utvikler og beholder ansatte med ønsket 

kompetanse 
• klargjøre ønsket effekt av kompetanseutvikling 
• bevisstgjøre ledere i betydningen av å gjennomføre kontinuerlig kompetansehevende 

tiltak på ulike arenaer 
• være et grunnlag for utarbeidelsen av årlige enhetsvise kompetanseplaner

Den overordnede kompetansestrategien legger opp til at hvert tjenesteområde utarbeider sin 
egen kompetanseplan som bygger på dette dokumentet og strategiene utarbeidet her. Dette 
innebærer at hver enhet/skole nå skal utarbeide en egen årlig plan for kompetanseutvikling.

Figur 1. Oversikt over kompetanseplannivå i Rælingen kommune
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De valgte strategiene i Kompetanseplan for rælingsskolen skal bidra til at rælingsskolen utvikler seg i 
ønsket retning. Behovet for endring og utvikling framkommer i hver enkelt skoles behovsanalyse og i 
den årlige Tilstandsrapporten på kommunenivå. Tiltak skal være begrunnet og vare over tid til 
ønskede målsettinger er nådd.  

Opplæringsloven legger grunnlaget for de pliktene og kravene skolene og skoleeier skal innfri. I 
opplæringsloven framkommer skoleeiers plikter i ulike sammenhenger. I §§ 10-2 og 10-8 
framkommer kompetansekravene for å undervise i skolen og kravet til skoleeier om å ivareta 
behovet for kompetanseutvikling ved skolene:  

§ 10-8 Kompetanseutvikling
Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren 
skal ha eit system som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og personale med 
særoppgåver i skoleverket høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og 
utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd 
med utviklinga i skolen og samfunnet. 

§ 10-2 Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag 
Tilsette som skal undervise, må ha relevant kompetanse i dei faga dei skal undervise i.
Departementet gir nærmare forskrifter om krav til relevant kompetanse for dei som skal 
undervise på ulike årstrinn og i ulike skoleslag. Departementet kan i forskrift også fastsetje at 
det ikkje skal stillast krav om relevant kompetanse i enkelte fag.
Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag gjeld ikkje for den som er mellombels tilsett 
etter § 10-6 eller etter arbeidsmiljølova, eller den som er tilsett på vilkår etter § 10-6a
Skoleeigar kan, så langt det er nødvendig fråvike kravet om relevant kompetanse i 
undervisningsfag i tilfelle der skolen ikkje har nok kvalifisert personale i faget. Det må takast 
stilling til dette for kvart skoleår.

På denne bakgrunn blir et av skoleeiers viktigste bidrag å etablere tydelige og robuste rammer og 
forutsetninger som understøtter oppdraget til medarbeidere og skoleledere. «Gode skoleeiere legger 
til rette for at skolene jobber systematisk og kunnskapsbasert for å utvikle et profesjonelt lærende 
felleskap» (Meld. St 21  2017).

Skoleledernes kompetanse har stor betydning for i hvilken grad de lykkes med å lede skolen i tråd 
med det forskningen viser om betydningen av pedagogisk ledelse og samarbeid i skolen. Skoleeiers 
ansvar er å sørge for at skoleledere har den kompetansen de trenger for å kunne gjøre dette. Derfor 
satses det på utvikling av lærende felleskap på skoleledernivå, men også på å understøtte 
skolelederes formelle videreutdanning som for eksempel deltakelse på rektorskolen. 

Lærere og andre ansatte i skolen trenger sammen å videreutvikle et profesjonelt og lærende 
felleskap for å kunne sikre elevenes trivsel og læring. Skolebasert kompetanseutvikling bidrar til 
dette. Det forplikter alle til aktiv deltakelse i egen og andre læringsprosess.
At lærere har formell kompetanse i sine undervisningsfag har betydning for kvaliteten på 
undervisningen og virker inn på elevenes læringsutbytte. 

Opplæringsloven § 10-2 (se over) legger premisser for videreutdanningsområdet og kommunens 
prioriteringer. Det er derfor viktig at kommunens lærere innen et angitt tidsrom har fått tilbud om 
videreutdanning for å sikre dem og skolen tilstrekkelig formell kompetanse i form av studiepoeng 
som møter kravene til undervisningskompetanse i de fagene som de skal undervise i. Statens satsing 
og skoleeiers godkjenning har hittil sikret at alle lærere som har søkt videreutdanning i norsk, engelsk 
og matematikk har fått studietilbud.
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Kompetanseplan for rælingsskolen ble sist behandlet politisk og vedtatt i kommunestyret i juni 2014. 
Siden dette dokumentet er en rullering av gjeldende plan, er generell del i hovedsak lik fjorårets når 
det gjelder innhold. Den vedtatte Strategi for skoleeier 2015-2018 legger føringer for skoleeiers 
framtidige tilnærming til kompetanseutvikling hos ledere og medarbeidere i skolen. Oversikten over 
de ulike kompetansetiltakene og aktivitetene som viser omfanget av etter- og videreutdanning i 
rælingsskolen kommende skoleår, er revidert og oppdatert. 

Eivind Glemmestad
rådmann

1. Sammendrag
Kompetanseplan for rælingsskolen 2017--2018 skal være et felles verktøy for skolene og skoleeier i 
arbeidet med å sikre tilstrekkelig og rett kompetanse i en helhetlig skole. Det i rulleringen lagt opp til 
at perioden kompetanseplanen dekker er sammenfallende med Strategi for skoleeier 2015-2018. 

Forutsetninger og muligheter for å få til utvikling og varig praksisendring i skolen, er bedre enn noen 
gang tidligere. Ansvarlige skoleeiere og -ledere vet at utvikling og endring ikke skjer av seg selv, og 
det er en økt forståelse og erkjennelse om at implementeringsarbeid i sterkere grad må planlegges, 
koordineres og gjennomføres på tvers av og mellom forvaltningsnivåene. Skolebasert 
kompetanseutvikling gir mulighet for å utvikle et lærende og profesjonelt fellesskap hvor samarbeid 
om utvikling av et godt læringsmiljø for alle elevene er sentralt.

Staten legger noen føringer for kompetanseutviklingen i grunnskolen, og følger opp med økonomi til 
videreutdanning. 
Kravene til formell kompetanse i grunnskolen har økt. Det kreves nå 60 studiepoeng for å undervise i 
sentrale fag i ungdomsskolen og 30 studiepoeng i barneskolen. Det betyr at kommunen prioriterer å 
støtte lærere som ønsker å søke så lenge dette sammenfaller med den enkelte skoles og kommunens 
behov. 
Det utarbeides nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere våren 2017. 
Rælingen kommune har hatt en veiledningsordning og skal følge opp denne videre i tråd med den 
nasjonale veiledningsordning.

Etterutdanning har de siste 4-5 årene blitt gjennomført i vesentlig større omfang i rælingsskolen. 
Prosjekt rælingsskolen har utarbeidet standarder og strategier som må implementeres og 
institusjonaliseres.
Forutsetningene for utvikling og varige endringer i skolen er vesentlig bedre når hele eller deler av 
det profesjonelle fellesskapet deltar på det samme kompetansehevingstiltaket. Dette bekreftes 
gjennom skolenes egne erfaringer og fra forskning på hva som skal til for å få til kvalitetsutvikling og 
varige endringer.  

Bilde?
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2. Grunnlag 

2.1 Strategi for skoleeier
Strategi for skoleeier 2015-2018 er basert på kunnskap om hva som har effekt på elevenes læring, 
pågående utviklingsarbeid og status for rælingsskolen. I strategidokumentet legges det opp til tre 
strategiske prioriteringer

 Tidlig innsats
 En aktiv og utviklingsorientert skoleeier
 Skolene som organisasjoner

De strategiske prioriteringene skal hver for seg og sammen gi kraft og kontinuitet i skoleeiers innsats i 
perioden, og de skal bidra til langsiktighet, fellesskap og fokus for aktørenes videre arbeid med 
kvalitetsutvikling i rælingsskolen. I dokumentet er det angitt framgangsmåter i det konkrete arbeidet 
med strategiene. Disse vil være grunnlag for årlige prioriteringer i handlingsprogrammet og i utforming 
og detaljert planlegging av skoleeiers kvalitets-, utviklings- og kompetansearbeid i perioden 2015-
2018, blant annet som det framkommer i Kompetanseplan for rælingsskolen 2017-2018.i forbindelse 
med den årlige tilstandsrapport utarbeides det strategielementer for årlig oppfølging.
Andre års oppfølging av strategien har flere elementer knyttet til kompetanseheving for skoleledere 
og medarbeidere. Tredje års oppfølging vil ta utgangspunkt i Tilstandsrapport 2016 og evaluering av  
og videreutvikling av igangsatte kompetansetiltak.

2.2 Status for undervisningspersonale med og uten godkjent utdanning
Målet for alle skolene i kommunen er å ha tilstrekkelig antall lærere med rett kompetanse. Det 
videreutdannes et økende antall lærere hvert år. I tillegg rekrutteres det inn et antall lærere til 
rælingsskolen hvert år. Dette har imidlertid hittil ikke vært tilstrekkelig for å sikre lærere med 
godkjent utdanning på alle kommunens skoler. Kompetansen til dem som underviser uten godkjent 
utdanning  varierer fra ufaglærte, til medarbeidere som har noe høyere utdannelse eller også 
medarbeidere som har en annen høyskole- eller universitetsutdannelse. 

Tabellene under viserandel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning for 
de fag/trinn de underviser på. Tallene er hentet fra Skoleporten (innrapportert i GSI) for de siste tre 
skoleårene.

Figur 3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Nasjonalt 96,7% 96,0% 95,5%

Akershus 94,6% 93,4% 94,0%

Rælingen 94,7% 92,2% 92,1%

 Blystadlia 92,5% 93,9% 93,3%

Fjerdingby 93,4% 89,2% 96,3%
 
Løvenstad 92,7% 91,9% 94,8%
 
Nordby 73,3% 69;0% 81,5%
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Rud 100% 100% 96,3%
 
Smestad 100% 100% 88,4%
 
Marikollen 94,9% 88,7% 87,6%

Sandbekken 98,4% 94,1% 93,2%
 

Fristen for at alle som underviser i grunnskolen har tilstrekkelig antall studiepoeng i fag er 2025. Det 
betyr at også lærere som underviser i fag med krav til studiepoeng regnes med som lærere med 
godkjent utdanning selv om de per dags dato mangler f. eks 30 studiepoeng i matematikk i 
barneskolen.

Nordby er fortsatt den skolen med flest årsverk ufaglærte i prosentdel av skolens ansatte selv om 
forskjellen har minsket det siste året.

2.3 Lokale behov på den enkelte skole
Behovet for kompetanseutvikling varierer fra skole til skole. Noen behov er sammenfallende med 
felles prioriteringer som skoleeier ivaretar for fellesskapet, mens andre kompetansebehov er 
spesifikke for den enkelte skole. Skolene gjennomfører kartlegging og analyse av resultater både 
løpende og i skolens årlige ståstedsanalyse.  Rektor prioriterer tiltak og bruk av ressurser på sin skole 
ut fra behovet. Det blir gjennomført en årlig kartlegging av kompetansebehovet for videreutdanning 
og etterutdanning ved alle skolene med involvering av ansatte og tillitsvalgte.

Det er rektors vurdering og prioritering som i siste ende avgjør hvilke områder som skal prioriteres. 
På bakgrunn av den informasjonen rektor sitter med gjennom ulike prosesser på skolen vil hun/han 
kunne vurdere hva som er ønskelig og praktisk mulig å få til.

2.4 Grunnutdanning - undervisningskompetanse
Med statens bidrag er det lagt til rette for å kvalifisere ansatte som mangler enkelte fag for å få 
godkjent undervisningskompetanse. Dette har blitt spesielt aktuelt med økte krav til formell 
undervisningskompetanse. Det kreves nå 60 studiepoeng for å undervise i norsk, engelsk, 
matematikk, samisk og tegnspråk i ungdomsskolen, og 30 studiepoeng for de restende fagene. I 
barneskolen kreves det 30 studiepoeng for å undervise i norsk, matematikk og engelsk.

3. Kompetansestrategier 2017-2018
Det faglige og verdimessige utgangspunktet for rælingsskolen er at alle elever har et læringspotensial 
som må ivaretas og utvikles i samarbeid mellom elev – lærer og skole - hjem. Skolen har et spesielt 
oppdrag og ansvar i det norske samfunnet for å fange opp og følge opp alle typer elever og bidra til 
at økonomiske og sosiale forutsetninger og andre variasjoner ikke blir avgjørende for den enkeltes 
læring og utvikling. 
 
Meld. St. 21 Lærelyst – tidlige innsats og kvalitet i skolen understreker betydningen av utvikling av et 
profesjonelt læringsfelleskap som tar et kollektivt ansvar for alle elevenes trivsel og læring. 

Målet med kompetanseplanen er å kunne identifisere hva som skal til for ha nok og  riktig  
kompetanse til å løse de oppgavene som er i skolen i dag og være bedre i stand til å møte faglige 
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utfordringer som måtte komme.  For å oppnå dette er det viktig med helhetlig , systematisk og 
langsiktig kompetanseutvikling basert på følgende strategier:

 Etterutdanning
o Skolebasert kompetanseutvikling
o Lederutvikling
o Nettverksarbeid og kompetanseprogram
o Fagforum
o Eksterne kompetansetiltak / kurs

 Veiledning 
 Videreutdanning 
 Rekruttering

3.1 Etterutdanning 
Etterutdanning er kompetanseutvikling som ikke gir formell kompetanse i form av studiepoeng og 
eksamen. Etterutdanning foregår på mange forskjellige måter i rælingsskolen.

3.1.1. Skolebasert kompetanseutvikling.
Skolebasert kompetanseutvikling har utgangspunkt i Meld. St 22 (2010-2011) Motivasjon – mestring 
– muligheter (Ungdomstrinnssatsingen). Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med 
ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle den  
samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. 
Betydningen av å utvikle lærende profesjonsfelleskap på den enkelte skolen understrekes ytterligere  
i Meld. St 21(2017)

3.1.2 Lederutvikling
God ledelse er en vesentlig forutsetning for velfungerende organisasjoner og gode opplæringstilbud. 
Gode skoleledere vil i større grad lykkes med å lede skolen i tråd med det forskningen viser om 
betydningen av pedagogisk ledelse og samarbeid i organisasjonen. 
Lederutvikling er derfor sentralt i Rælingen kommune. I de siste årene har avdelingslederne i tillegg til 
rektorene blitt en viktig målgruppe for rådmannens kompetansearbeid i rælingsskolen. 
Ledelsesutviklingen foregår på ulike arenaer, for eksempel gjennom arbeid med enhetsledergruppa, 
opplæring for avdelingsledere i Rælingen kommune, deltaking i nasjonale satsinger og kompetanse- 
og utviklingsprogram i regi av skoleeier. Veiledning av ledere inngår også i arbeidet med 
lederutvikling.
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3.1.3 Nettverksarbeid og kompetanseprogram
Nettverkets berettigelse er at deltakerne oppnår noe de ikke kan oppnå hver for seg. Et profesjonelt 
nettverk er en gruppe som deler en faginteresse, et mål, et arbeidsfelt etc.  I profesjonelle nettverk 
bruker og utvikler deltakerne sitt potensial og utnytter de mulighetene nettverket gir for samarbeid 
og kunnskapsutvikling – kompetanse mobiliseres og kompetanse utvikles.

Kompetanseprogram i språk- og leseutvikling for assistenter og fagarbeidere i barnehage og SFO ble 
avsluttet desember 2016 Kompetanseprogrammet inneholdt seks samlinger med teori og praktisk 
jobbing og hensikten varr å styrke arbeidet med språk- og leseutvikling i kommunens barnehager og 
skoler samt få til læring, samarbeid og kulturbygging på tvers av barnehager og skoler.
Arbeidet tas nå videre i hver enkelt enhet.

Figur 6  illustrasjon fra «Språk- og leseutvikling i Rælingen»

Det er opprettet lokalt nettverkssamarbeid på tvers av barnehage/skole i Blystadlia og på Løvenstad 
på ledernivå. Begge nettverkene har utviklet felles mål for sitt samarbeid og hensikten er å forbedre 
overgangen fra barnehage til skole for det enkelte barnet. Felles tema er språk og leseutvikling og 
forbedring av overgangsrutiner.

I Meld. St. 28 (2015-2016) Fag – fordypning – forståelse varsler departementet om at læreplanverket 
skal fornyes. Det er allerede satt i gang lokale prosesser knyttet til denne fornyelsen. Foreløpig på 
skoleledernivå, men det er en forventning om at alle ansatte involveres i arbeidet med å gjøre seg 
kjent med intensjon og innhold i læreplanverket og at det utvikles læringsprosesser både kommunalt 
og på den enkelte skolen for å få til forbedring av elevenes læring.

3.1.4 Fagforum 
To ganger i året møtes lærere og andre ansatte i 12-14 parallelle temamøter basert på faglige bidrag 
fra samarbeidsparter og fra etablerte nettverk, funksjoner og roller i rælingsskolen. Arbeidsformen i 
møtene er kombinasjoner av innledninger og prosessansvar fra temaansvarlige og dialog og 
erfaringsdeling deltakerne i mellom. 

Hensikten med fagforum er beskrevet som 
faglige temamøter på tvers av skolene som skal bidra til utvikling av den enkeltes 
praksis og rælingsskolens kollektive kompetanse innenfor områdene pedagogisk 
praksis og forutsetninger for læring.

3.2 Veiledning
Veiledning er en utviklingsorientert samtale der formålet er å bidra til refleksjon og ettertanke og gi 
hjelp til å gjøre kvalifiserte valg som vil kunne føre til endring og forbedring (Eli Kari Høihilder).
Veiledning foregår på ulike arenaer i skolen, bl.a. gjennom uformell kollegaveiledning, gjennom 
ledernes veiledning av nyutdannede lærere og gjennom PPTs veiledning av ressurslærerne. I den 
formaliserte veiledningen har ledere, ressurslærere, PPT og skoleeier sentrale roller.  
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3.2.1 Faglig veiledning
Veiledning av medarbeiderne er en sentral lederoppgave som foregår i ulike sammenhenger på 
skolene. Veiledning av den enkelte medarbeider, veiledning av faggrupper, nytilsatte og 
nyutdannede. Skoleledere må være opptatte av det daglige arbeidet i klasserommet, gi rom for 
prøving og feiling, og gjøre utprøving til en trygg arena for læring både for den enkelte medarbeider 
og for læringsfellesskapet. 

Ressurslærerfunksjonen som har blitt innført i lesing og regning er tillagt flere ulike oppgaver, blant 
annet å informere og veilede kollegaer i kartleggingsarbeidet innenfor sitt fagområde. 
Ressurslæreren er skolens ressursperson på fagområdet lesing eller regning og skal være ledelsens 
rådgiver og støttefunksjon innenfor disse områdene. 

Veiledning er en viktig del av PPTs bidrag til kompetanseheving i skolen. PPT har fast kontakttid på 
hver skole og veileder for eksempel i utarbeidelse av tiltak, individuell opplæringsplan, 
læringsmiljøutvikling, forebygging og håndtering av problematferd og kartlegging slik at elever med 
særskilte behov får forsvarlig utbytte av opplæringen.  Veiledning kan gjelde enkeltlæreren, men PPT 
kan også bidra med kompetansetiltak rettet mot hele personalet. 

Skoleeier har regelmessig lederoppfølging av rektorene. Samtalene skal styrke og støtte rektorene i 
deres arbeid på skolen. Tema i samtalene er til en viss grad bestemt ut i fra årshjul og oppgaver, men 
styres også ut i fra behov og aktuelle problemstillinger. Ut over dette får rektorer og ledergrupper 
veiledning på aktuelle temaer etter behov.

3.2.2 Veiledning av nyutdannede lærere i rælingsskolen
Veiledning av nyutdannede lærere i rælingsskolen er organisert som en kombinasjon av individuell 
veiledning på egen skole og gruppeveiledning for nyutdannede fra alle skolene. For å sikre god 
sammenheng for den nyutdannede, følger veiledningen et fastlagt program som beskrives i 
Veiledning av nyutdannede lærere i rælingsskolen.

Hensikten med veiledningen er å bidra til en god overgang mellom utdanning og yrkesliv ved å hjelpe 
nyutdannede inn i et profesjonelt fellesskap og tilrettelegge for refleksjon, utvikling og god mestring 
av arbeidet som lærer. Gruppeveiledningen foregår på tvers av skolene.

Den individuelle veiledningen organiseres på den enkelte skole. Skolen står fritt til å legge inn temaer 
i tillegg til felles obligatoriske veiledningstemaer. Som et minimum bør den nyutdannede få fem 
individuelle veiledningssamtaler i løpet av første arbeidsår. Skolen kan utvide veiledningsarbeidet 
med lokale fadder- / mentorordninger etc. Veiledningen iverksettes ved skolestart.

Kunnskapsdepartementet og KS samarbeider om veiledningsordningen for nyutdannede lærere. Det 
utvikles i vår nasjonale rammer for en slik veiledningsordning. Rælingens program for veiledning vil ta 
inn eventuelle endring i sin revidering av den lokale planen.

3.3 Videreutdanning
I 2008 kom St. melding nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen. Denne stortingsmeldingen satte fokus på 
tidlig innsats, kompetanseutvikling og etablering av et system for videreutdanning av lærere, 
utarbeidelse av lokale læreplaner for å ivareta målsettingene i Kunnskapsløftet og behovet for å 
styrke skoleeiers oppfølging og bidrag til kompetanseutvikling på den enkelte skole. 
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Strategien Kompetanse for kvalitet - strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 
2025 er et nasjonalt samarbeid om kompetanseutvikling mellom kunnskapsministeren, KS, 
lærerorganisasjonene og lærerutdanningene. 

Rælingen kommune har prioritert å ha med lærere på videreutdanning i regi av den statlige 
ordningen hvert år siden ordningen trådte i kraft i 2008. Skoleeier er opptatt av at lærere som deltar 
på videreutdanning med økonomisk støtte av arbeidsgiver, skal inngå i en helhetlig 
kompetanseutvikling i tråd med Kompetanseplan for rælingsskolen og lokale behov ved den enkelte 
skole. 

Det er en fullstendig oversikt over gjennomført og planlagt videreutdanning i vedlegget til denne 
planen.

Det vil bli innført en desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen. Bruken av statlige 
midler skal bygge opp om skoleeiers ansvar for kvalitetsutvikling. Staten skal fortsatt ha ansvar for 
videreutdanning, men nå legges ansvaret for etterutdanning ut til de enkelte kommunene og lokale 
kompetansenettverk i fylkesnivå.

3.4 Rekruttering
Til grunn for arbeidet med rekruttering ligger Kommuneplanens samfunnsdel. 

Styringsmål:
Rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere og ledere som gir organisasjonen riktig kompetanse. 

Rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere er tre områder som i noe grad henger sammen.  Dette 
dokumentet er en kompetanseplan der hovedvekten ligger på å utvikle og beholde gode 
medarbeidere. Når behovet for kompetanse er kartlagt og det ikke kan dekkes gjennom de 
medarbeiderne vi har, må det rekrutteres.

Det jobbes på ulike måter for å rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere. Både etter- og 
videreutdanning er tiltak som utvikler medarbeidere og som gjør det attraktivt å jobbe i Rælingen 
kommune. Dette er tiltak som også er ment å være positive i rekrutteringsarbeidet. Rælingen har i 
2017 brukt blant  annet sosiale medier i arbeidet med å markedsføre Rælingens skoler som 
spennende og utviklingsorienterte arbeidsplasser. 

4. Prioriterte kompetanseutviklingsområder 2017-2018 
Alle medarbeiderne i rælingsskolen skal ha kompetanse som står i forhold til oppgavene som skal 
utføres. Det har blitt et stadig større behov for ansatte  som har god faglig kompetanse innenfor sine 
fagfelt og som kan møte faglige utfordringer og bidra i samarbeid med andre om felles elever og fag. 
Skolelederes kompetanseutvikling ivaretas og følges opp både lokalt og nasjonalt, både i form av 
generelle tiltak og lederutvikling som involverer alle enhetsledere og avdelingsledere i kommunen og 
i form av de tiltakene som er rettet mot skole spesielt.  

På bakgrunn av statlige prioriteringer, lokal status og Strategi for skoleeier 2015-2018, er følgende 
kompetanseutviklingsområder prioritert i perioden 2017 - 2018: 
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 Videreføre kompetansearbeid for lærer og nøkkelpersoner innenfor lesing regning og 
matematikk

 Videreutvikle SFO som arena for arbeid med grunnleggende ferdigheter i lesing og regning
 Innføre en standard for første leseopplæring
 Videreutvikle arenaer for skoleledernes læring og utvikling
 Sikre kompetansearbeidet knyttet til nasjonale føringer og reformer
 Styrke lederferdigheter knyttet til tilbakemeldingskulturer og bygging av kollektiv kapasitet 
 Prioritere læring og utvikling gjennom skolebasert kompetanseutvikling
 Sikre formelle kompetansekrav 
 Forbedre elevenes læringsmiljø

Tiltakene på de ulike områdene framkommer av vedlegget.

5. Oppsummering
Kompetansetiltak i rælingsskolen blir igangsatt i tråd med lokale behov og langsiktige planer. 
Tiltakene begrunnes ved å være en del av en helhetlig prioritering basert på kartlegging av behovet 
for kompetanse ved den enkelte skole og for kommunen som helhet. Videreutdanning skal sikre 
kommunens skole og den enkelte lærer tilstrekkelig formell kompetanse i undervisningsfag. 
Etterutdanning i skolen har endret seg fra ofte å være enkeltstående kurs av kort eller lang varighet, 
til å være målrettede og systematiske tiltak innenfor de rammene og strategiene som er gjeldende i 
kommunen generelt og i rælingsskolen spesielt. 

Det blir kontinuerlig vurdert tiltak og grep for å rekruttere lærere. Rektornettverket planlegger og 
koordinerer dette arbeidet årlig sammen med organisasjonssjefen. Det ble i 2015 utarbeidet et felles 
strategidokument for kompetanseutvikling og rekruttering som omfatter alle kommunens enheter. 

For at skolene skal klare å rekruttere og beholde gode medarbeidere, er det svært viktig at 
omdømmet til rælingsskolen og den enkelte skole i Rælingen framstår som positivt og kompetent. 
Ambisjoner, målsettinger og tiltak i rælingsskolen må kommuniseres tydelig når det rapporteres 
resultater og status, når det planlegges og gjennomføres utviklingsarbeid og når det behandles 
budsjettrammer i rælingsskolen. 

Summen av det arbeidet som nedlegges i rælingsskolen er betydelig. De siste årenes arbeid med å 
systematisere og jobbe målrettet med kompetanseutvikling gjør lærere og skolene bedre rustet til å 
gi alle elever god undervisning og dermed også økt læringsutbytte.
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Nasjonale grunnlagsdokumenter 
(Opplæringsloven)
(Kunnskapsløftet)
(Kompetanse for kvalitet - Strategi for etter- og videreutdanning 2012 - 2015)
(St. meld.nr 22 (2010-2011) Motivasjon - Mestring - Muligheter)
(St. meld.nr 31 (2007–2008) Kvalitet i skolen)
(St. meld.nr 21 ( 2016-2017)Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen)
(Intensjonsavtalen mellom Kunnskapsdepartementet og KS om veiledning av nyutdannede 
pedagoger (2009))
(GNIST)

Lokale grunnlagsdokumenter
(Handlingsprogram 2014 – 2017 )
(Prosjektrapport - Prosjekt skoleeiers støtte og innsats i rælingsskolen)
(SafiR)
(Veiledning av nyutdannede lærere i rælingsskolen)
(Tilstandsrapport 2016)


